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FSC lansează consultarea publică cu privire la Condițiile-cadru pentru Grupul 

Schweighofer 

Condițiile-cadru, disponibile pentru consultare pe o perioadă de 30 de zile, fac parte din etapele 

procesului FSC care trebuie urmate de Grupul Schweighofer 

  

23 mai 2017 - Forest Stewardship Council a lansat astăzi consultarea publică cu privire la proiectul 

documentului Condițiile-cadru FSC care va sta la baza etapelor procesului FSC în cazul disocierii de 

Grupul Schweighofer (HS).  

Obiectivul consultării este de a obține feedback valoros din partea factorilor de decizie cu privire la 

condițiile pe care HS trebuie să le îndeplinească în vederea corectării neregulilor identificate în 

activitatea sa, pentru a repara daunele sociale și de mediu care rezultă din aceste nereguli și pentru a 

preveni reapariția acestora. 

Acest proiect de condiții a fost elaborat de un grup de lucru al factorilor de decizie, compus din membri 

români şi internaţionali care reprezintă sectoarele economic, social și de mediu. Consultarea va dura 30 

de zile, începând de la 23 mai, iar documentul poate fi găsit aici. 

FSC încurajează toți factorii de decizie interesați să ia parte la consultări și să-și exprime opinia în 
cadrul acestui interval de timp, deoarece opiniile respective sunt absolut necesare pentru a stabili un 
set ferm de condiții care vor fi incluse în documentul final, în care se va stipula ce anume trebuie să 
respecte și la ce anume trebuie se angajeze HS, printr-un plan de acțiune, pentru a începe procesul în 
vederea încetării disocierii de FSC.  
 
Grupul de lucru al factorilor de decizie care a redactat proiectul de condiții-cadru și care va analiza 

răspunsurile primite de la părțile implicate este compus din: Asociația Grupul Ecologic de Colaborare - 

Bucovina (domnul Ștefan Galeș), domnul Liviu Nichiforel (şef de lucrări la Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România), Asociația pentru Certificare Forestieră 
(domnul Marius Turtică), European Wilderness Society (domnul Max A E Rossberg), Federația 

Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România (domnul Bogdan Tudor), Asociația Forestierilor Bucovina 

(domnul Ciprian Muscă), domnul Otto Zvagins (Directorul pentru material lemnos și activitate forestieră 

din Europa de Sud și de Sud-Est din cadrul departamentului de achiziții al IKEA România S.R.L) și 

Hornbach Baumarkt AG (domnul Andreas Back). 

În urma consultărilor publice, va fi organizată o a doua întâlnire grupului de lucru al factorilor de decizie, 

pentru a discuta și adapta condițiile în mod corespunzător, înainte de a transmite versiunea finală propusă 

a documentului către FSC International. Versiunea finală a Condițiilor-cadru FSC va fi ulterior transmisă 

spre aprobare către Consiliul Director al FSC. 

 

https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/holzindustrie-schweighofer-hs/consultation-of-the-fsc-roadmap-process-for-schweighofer
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Pentru informații mass-media: 

Alexander Dunn 
Director pentru relaţia cu mass-media 

a.dunn@fsc.org  

mailto:a.dunn@fsc.org

